
Wil je weten wat er deze week gebeurd is? 

Benieuwd naar de volgende activiteiten? 

Lees dan ... 
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Brandoefening 

Nadat de leerkrachten van de lagere school een 

brandtraining kregen, volgden ook de kleuterjuffen. De 

juffen kregen een opleiding hoe ze de brandblusser 

moeten bedienen en er werd ook een virtuele brand 

geblust. Branddekens werden gebruikt om de 

brandende frietketel te doven. Maar niet alleen de 

leerkrachten werden getraind, alle leerlingen en zelfs 

de kleinste kleuters oefenden wat ze moeten doen als 

ze het brandalarm horen. Vliegensvlug gingen ze 

allemaal naar de speelplaats. 

 
 

 



Feest voor Jules 

De jongste kleuters leefden afgelopen week toe naar 

de verjaardag van Jules. 

Ze knutselden een kaart voor Jules, pasten zijn kroon, 

hingen slingers en ballonnen op en bakten een heerlijke 

appeltaart. Vrijdag vierden ze dan feest. Ze zongen 

voor Jules, dansten de polonaise, bliezen de kaarsjes 

uit en smulden van de heerlijke taart. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Plezier op de ijspiste 

Het zesde leerjaar trok de eerste dag van de maand 

naar de ijspiste de Schaverdijn in Hasselt. Ze gingen 

hier shorttracken. Dit is hardrijden op de 

ijshockeybaan. Ze oefenden hun conditie, de 

schaatstechniek, behendigheid en tactiek. De beelden 

laten zien dat ze het duidelijk naar hun zin hadden. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vogeltje jij bent gevangen! 

Vrijdagnamiddag stond de school in rep en roer. Buiten 

de schoolpoort, hoog in een struik werd een kanarie 

gesignaleerd. Een ragebol en net werden er bijgehaald 

om het diertje te vangen. Bij deze actie kwam de vogel 

in de gang terecht. Er kon een doos over het diertje 

geplaatst worden. Van de zolder werd er een kooitje 

gehaald en zaadjes van juf Karen haar vogel werden 

erbij geplaatst. Het vogeltje voelde zich best op zijn 

gemak. Uiteindelijk mocht het vogeltje het weekend 

doorbrengen bij juf Karen haar vogeltje. Een berichtje 

op facebook zorgde ervoor dat het vogeltje na het 

weekend herenigd werd met zijn baasje. 



 
 

 



Dag van de leerkracht! 

Maandag 5 oktober werden de juffen en meesters 

aangenaam verrast door een presentje van het 

oudercomité. 

Wij kunnen heerlijk smullen.  

Dankjewel hiervoor! 

 

 
 

 

 

Oproep 

Bij de jongste kleuters gebeuren er nog geregeld 

ongelukjes. Hiervoor zijn we op zoek naar kleding. 

Onderbroekjes, sokken, kousenbroeken, en broeken 

zijn heel hard welkom. Dus, heb je thuis nog kleren 

liggen die te klein zijn, geef ze gerust aan de juffen. 

 

 



Oog voor Lekkers-project! 

Onze school neemt deel aan het “Oog voor Lekkers-

project”. Via dit project willen we de leerlingen helpen 

om van fruit en groenten een dagelijkse gewoonte te 

maken. 

Vanaf woensdag 7 oktober tot en met 16 december, 

dus 10 weken lang, krijgen alle kinderen elke woensdag 

gratis een stukje fruit of groente aangeboden. Ouders 

spelen een belangrijke rol in het project! 

Moedig je kind aan om te proeven van het 

fruit en de groenten.  
   

Info 

Kleuter 

Maandag 12 oktober tot donderdag 15 oktober 2020 

- Oudercontacten kleuters 

Donderdag 29 oktober 2020 

- Kijkdag nieuwe instappers 

Lager 

Maandag 12 oktober 2020 

- Zwemmen: 4a, 5/6 en 6a 

Kleuter en lager 

Herfstvakantie van 2 tot 7 november 2020 

- Er wordt tijdens deze week opvang voorzien. 

Indien je kind op een van deze dagen naar de 

opvang komt, moet je je kind ten laatste maandag 

26 oktober inschrijven bij de opvangjuffen 


